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  بني يدي الكتاب

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل مـن           
من يهده اهللا فال مضل لـه ومـن         . شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا   

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه           . يضلل فال هادي له   
  .وأشهد أن حممدا عبده ورسله 

   نَآم ا الَِّذينها أَيي     قَاِتِه وت قح قُوا اللَّهإِ  الوا ات نوتمالَّ ت   مـتأَنو 
  .]١٠٢: آل عمران[ مسِلمونَ
           لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

واتقُـوا اللَّـه الَّـِذي       كَِثريا وِنساًء    الًِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجا    
  .]١: النساء[ تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا

       قُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنَآم ا الَِّذينها أَيا   الًيِديدس  *  لَكُم ِلحصي
    مو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُمما        أَعزفَـو فَاز فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّهي ن

  .]٧١-٧٠: األحزاب[ عِظيما
  : أما بعد

إن الورع مرتلة عظيمة ال يصل إليها إال من تعلق قلبه باآلخرة            
العبد ورعا وزهـدا     فكلما ازداد ... .وزهد يف الدنيا وزينتها الفانية    

لما كان من الفـائزين  يف الدنيا كلما كان أكمل يف عبوديته هللا وك        
  .مبحبة اهللا جل وعال

جاء رجـل  : ، قالعن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي        
يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا، :  فقال إىل النيب   

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما عند        «: وأحبين الناس، فقال  
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  .)١(»الناس حيبك الناس
  .)٢(»...كن ورعا تكن أعبد الناس«:   أليب هريرةوقال 

 فتعالوا لنتعايش بقلوبنا مع صفحة مشرقة من ورع احلبيب           
إنـه  .. . وأن جيمعنا به يف جنته     عسى اهللا أن يرزقنا أخالق النيب       

  .ويل ذلك والقادر عليه
  ما الورع

الورع ترك ما يريبك، ونفي مـا       : يف تعريفه (قيل  : قال املناوي 
  .األوثق، ومحل النفس على األشقيعيبك، واألخذ ب

  .ترك ما ال بأس به حذرا مما به بأس: وقيل
هو ترك الشبهات وهو الورع املندوب، ويطلق على ترك        : وقيل
  .احملرمات

هو الورع عما قد ختاف عاقبته وهو ما يعلـم          : وقال ابن تيمية  
حترميه وما يشك يف حترميه، وليس يف تركه مفسدة أعظم من فعله،            

 االحتيال بفعل ما يشك يف وجوبـه لكـن علـى هـذا              وكذلك
  .)٣(الوجه

  .)٤(ترك ما خيشى ضرره يف اآلخرة: وقال ابن القيم

                                     
 ).٩٢٢(رواه ابن ماجه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  )١(
 ).٤٥٨٠(اجلامع رواه البيهقي، وصححه األلباين يف صحيح  )٢(
 ).٥١٢-١٠/٥١١(جمموع الفتاوى  )٣(
 ).١١٨ص (الفوائد  )٤(
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  مراتب الورع
  : قسم الراغب األصفهاين الورع إىل ثالث مراتب

  .وهو اإلحجام عن احملارم، وذلك للناس كافة:  واجب-١
  .وهو االبتعاد عن الشبهات، وذلك لألواسط:  مندوب-٢
وهو الكف عن كثري من املباحات واالقتصار على        :  فضيلة -٣

  .)١(أقل الضرورات، وذلك للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
  كمال الورع
متـام الـورع أن يعلـم       : قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل      

اإلنسان خري اخلريين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها علـى           
تكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلـها، وإال فمـن مل   حتصيل املصاحل و  

يوازن ما يف الفعل والترك من املصلحة الشرعية، واملفسدة الشرعية          
ويرى ذلك من الورع، كمـن       فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات،    

يدع اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الذين فيهم بدعـة أو فجـور            
عباد وأخذ علـم    ويرى ذلك من الورع، وميتنع عن قبول شهادة ال        

العامل ملا يف صاحبه من بدعة خفية، ويرى ترك قبول مسـاع هـذا              
  .)٢(الذي جيب مساعه من الورع

                                     
 ).٣٢٣: ص(الذريعة إىل مكارم الشريعة  )١(
 ).١٠/٥١٢(جمموع الفتاوى  )٢(
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  يف أي شيء يكون الورع
 بعد كالم ذكر فيـه      - رمحه اهللا تعاىل     -قال اإلمام ابن تيمية     

وذا يتبني أن الواجبات واملـستحبات ال       : الفرق بني الزهد الورع   
 ورع، وأما احملرمات واملكروهات فيصلح فيها       يصلح فيها زهد وال   

  .)١(الزهد والورع
  ورع اجلوارح

واملؤمن حيتاج أن يكون ورعا يف كل حركات وسـكناته وأن           
  .جيعل كل جوارحه تتفاعل مع هذا اخلُلق اجلليل

  : الورع يف النظر) ١(
ما أحب أين بـصري، كنـت       «: قال عمرو بن مرة العابد الثقة     

  .»شابنظرت نظرة وأنا 
إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حـىت        «: قال أنس بن مالك   

  .)٢(»جتاوزك
  .فاملقصود أن يتورع العبد عن النظر إىل النساء األجنبيات

مررت مع سـفيان    : مسعت وكيعا يقول  : قال خالد بن األمحر   
ال ترفع رأسك تنظر    «: على دار مشيدة، فرفعت رأسي إليها، فقال      

  .)٣(»إليها، إمنا بنوها هلذا

                                     
 ).١٠/٥١٢(جمموع الفتاوى  )١(
 ).٦٦: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(
 ).٩٦: ص(الورع ألمحد  )٣(
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  : الورع يف السمع) ٢(
أن ابن عمر مسع صوت زمارة راع، «: عن نافع موىل ابن عمر 

: فوضع أصبعيه يف أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول          
ال، فوضـع   : نعم، فيمضي، حىت قلت   :  فأقول ؟يا نافع، أتسمع  

 ومسع  رأيت رسول اهللا    : يديه وأعاد راحلته إىل الطريق، وقال     
  .)١(»رة راع فصنع مثل هذاصوت زما

إذا كان يـوم القيامـة      «: وعن حممد بن املنكدر قال رمحه اهللا      
أين الذين كانوا يرتهون أنفسهم وأمساعهم عن جمـالس    : نادى منادٍ 

: اللهو ومزامري الشيطان، أسكنوهم بياض املسك، مث يقول للمالئكة    
  .)٢(»أمسعوهم متجيدي وحتميدي

  : الورع يف الشم) ٣(
أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا       «نس بن أيب الفرات،     وعن يو 

يا أمري املؤمنني، تأخذ بأنفك     : أُيتَ بغنائم مسك، فأخذ بأنفه، فقالوا     
 فأكره أن أجـد رحيـه دون        ،إمنا ينتفع من هذا برحيه    : قال!! هلذا  

  .»املسلمني
  : الورع يف البطن) ٤(

طيـب ال  إن اهللا   «: قال رسول اهللا    :  قال عن أيب هريرة    
يا : يقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال           

، ]٥١: املؤمنـون [ أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صـاِلحا       
                                     

 ).٤٥٣٥(، برقم )٦/٢٤٦(اكر رواه أمحد وصححه الشيخ أمحد ش )١(
 ).٧١: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(
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: البقـرة [ يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم        : وقال
يـا  : مث ذكر العبد يطيل السفر، أشعث أغرب، رافعا يديه        ،  ]١٧٢

رب يا رب؛ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي        
  .)١(»باحلرام، فأىن يستجاب هلذا

 أكل احلرام من أسباب عـدم إجابـة الـدعاء           فجعل النيب   
ولذلك جيب على كل مسلم أن يتحرى الرزق احلالل وأن حيرص           

  .البعد عن أكل احلرامكل احلرص على 
  : الورع يف املسعى) ٥(

يف مسجد  : كان املؤمن ال يرى إال يف ثالثة مواطن       : قال قتادة 
  .يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة ال بأس ا

ما أغربت ِرجالي يف طلب دنيا،    : وعن شبيل بن عوف أنه قال     
  .)٢(وال جلست يف جملس إال منتظرا جلنازة أو حلاجة البد منها

  : الورع يف الفَرِج) ٦(
وذلك بأن حيفظ فرجه عن كل ما يثري شهوته وعن كـل مـا        
يغضب ربه عز وجلَّ وأن ال ميس فرجه إال لضرورة شرعية كقضاء            

  .حاجة أو استنجاء أو عالج أو غري ذلك
  : الورع يف اللسان) ٧(

وذلك بأن تنشغل بعيوب نفسك فال تذكر أحدا بـسوء، وأن           
ن الكذب والغيبة والنميمة وهلو احلديث وغري ذلك        حتفظ لسانك م  

                                     
 . أخرجه مسلم وأمحد والترمذي)١(
 ).٩٧: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(
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  .من الكالم الذي إن مل يبعدك عن اهللا فلن يقربك منه
مب يـتم   : إبراهيم بـن أدهـم     سئل: عن إبراهيم بن بشار قال    

بتسوية كل اخللق من قلبك، واشتغالك عن عيـوم         :  قال ؟الورع
 فكر  ...بذنبك، وعليك باللفظ اجلميل من قلب ذليل لرب جليل،        

يف ذنبك، وتب إىل ربك، يثبت الورع يف قلبك، واحسم الطمع إال         
  .)١(من ربك

 حني قال هلـا أهـل       عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب        
 يسأل زينـب    وكان رسول اهللا    : احلديث، ويف آخره  .. .اإلفك

 ؟ مـا رأيـت    ؟يا زينب، ما علمت   : بنت جحش عن أمري، فقال    
عي وبصري، واهللا ما علمت عليهـا     يا رسول اهللا، أمحي مس    : فقالت

 )٢(وهي اليت كانت تساميين   : إال خريا، قالت عائشة رضي اهللا عنها      
  .)٣(فعصمها اهللا بالورع

  : قلب ينتقل من وطن الدنيا إىل وطن اآلخرة
اخلوف يثمر الورع، واالستعانة وقـصر      : قال اإلمام ابن القيم   

ملعرفة تثمر احملبة واخلوف    وا األمل، وقوة اإلميان باللقاء تثمر الزهد،     
والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، واإلميان          
بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل األمساء والصفات يثمر املعرفـة،          
والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر احملبة أيضا، ودوام الـذكر           

                                     
 ).٨/١٦(احللية  )١(
 .أي تقترب مين يف املرتلة: تساميين )٢(
 .واللفظ للبخاري) ٢٧٧٠(، ومسلم )٢٦٦١(أخرجه البخاري  )٣(
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 يثمران مجيع األحوال    يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزمية والصرب     
واملقامات، والفكر يثمر العزمية، واملراقبة تثمر عمـارة األوقـات          
وحفظ األيام، واحلياء واخلشية واإلنابة وإماتـة الـنفس وإذالهلـا           
وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجربه، ومعرفة النفس ومقتـها       

ل مـا   يوجب احلياء من اهللا عز وجلَّ، واستكثار ما منه، واسـتقال          
منك من الطاعات، وحمو أثر الدعوة من القلب واللسان، وصـحة           
البصرية تثمر اليقني، وحسن التأمل ملا ترى وتسمع مـن اآليـات            

  .املشهودة واملتلوة يثمر صحة البصرية
أن تنقل قلبك من وطن الدنيا      : أحدمها: ومالك ذلك كله أمران   

 القـرآن   فتسكنه يف وطن اآلخرة، مث تقبل به كله علـى معـاين           
واستجالئها وتدبرها، وفهم ما يراد منه وما نزل ألجلـه، وأخـذ            

  .نصيبك وحظك من كل آية من آياته، وترتهلا على داء قلبك
فهذه طريقة خمتصرة قريبة سهلة، موصلة إىل الرفيق األعلـى،          
آمنة ال يلحق سالكها خوف وال عطب، وال جوع وال عطش، وال            

 البتة، وعليها من اهللا حارس وحافظ       فيها آفة من آفات سائر الطريق     
يكأل السالكني فيها وحيميهم ويدفع عنهم، وال يعرف قدر هـذه           

واهللا . الطريق إال من عرف طريق الناس وغوائلها وآفاا وقُطاعهـا         
  .)١(املستعان

                                     
 ).٢٨/ ٢( مدارج السالكني )١(
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  ال يؤخذ احلرام إال من جهتني
ما أخذ العبد حرم عليه إال مـن  : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا   

  : هتنيج
سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره مل يعطه خريا منه           : إحدامها

  .حالالً
أن يكون عاملًا بذلك، وأن من ترك هللا شيئًا أعاضـه           : والثانية

  .خريا منه، ولكن تغلب شهوته صربه، وهواه عقله
  .)١(فاألول من ضعف علمه، والثاين من الضعف عقله وبصريته

  النعم ثالثة
  : )رمحه اهللا(اإلمام ابن القيم وقال أيضا 
نعمة حاصلة يعلم ا العبد، ونعمة منتظرة يرجوها،   : النعم ثالثة 

ونعمة هو فيها ال يشعر ا، فإذا أراد اهللا إمتام نعمته على عبـده،              
عرفه نعمته احلاضرة، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها بـه حـىت ال             

  .تشرد، فإا تشرد باملعصية وتقيد بالشكر
فقه لعمل يستجلب به النعمة املنتظرة، وبصره بالطرق الـيت          وو

تسدها وتقطع طريقها ووفقه الجتناا، وإذا ا قد وافت إليه على           
  .أمت الوجوه، وعرفه النعم اليت هو فيها وال يشعر ا

يا أمري املـؤمنني،  : ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد، فقال    
يها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم      ثبت اهللا عليك النعم اليت أنت ف      

اليت ترجوها حبسن الظن به ودوام طاعته، وعرفـك الـنعم الـيت             
                                     

 ).٧٣: ص: (الفوائد )١(
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ترجوها حبسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم اليت أنت فيهـا       
  .)١(ما أحسن تقسيمه: وال تعرفها لتشكرها فأعجبه ذلك منه، وقال

   مثاالً يف الورعكان النيب 
  .قدوة ومثاالً يقتدى به يف الورع أسوة ولقد كان النيب 
 أن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أخذ مترة      عن أيب هريرة    

ِكـخ  «:  بالفارسية من متر الصدقة فجعلها يف فيه، فقال له النيب          
٣(»، أما تعرف أىن ال نأكل الصدقة)٢(ِكخ(.  

إين ألنقلـب إىل    «: قال رسول اهللا    :  قال عن أيب هريرة    
تمرة ساقطة على فراشـي مث أرفعهـا آلكلـها، مث       أهلي فأجد ال  

  .)٤(»أخشى أن تكون صدقة فألقيها
   حيض األمة على الورعالنيب 
فضل «:  حيض األمة على الورع فيقول       وها هو احلبيب    

  .)٥(»العلم أحب إيل من فضل العبادة، وخري دينكم الورع
حفظت من رسـول  : عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال       

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإن الصدق طمأنينـة،           «:  اهللا
  .)٦(»وإن الكذب ريبة

                                     
 ).٢٤٨: ص(الفوائد  )١(
 .كلمة زجر للصيب: كخ كخ )٢(
 ).١٠٦٩(واللفظ له، مسلم ) ٣٠٧٢ (٦البخاري الفتح  )٣(
 .واللفظ له) ١٠٧٠(، ومسلم )٢٤٣٢ (٥البخاري الفتح  )٤(
 ).٤٢١٤(رواه البزار واحلاكم وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  )٥(
 ).٣٣٧٨(الترمذي وأمحد وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رواه  )٦(
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 سألت رسول اهللا    :  قال عن النواس بن مسعان األنصاري      
الرب حسن اخللـق، واإلمث مـا حـاك يف        «:  فقال ؟عن الرب واإلمث  

  .)١(»صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس
ا وأصـحابه   شهدت صفوان وجندب  : عن طريف أيب متيمة قال    

مسعته :  قال ؟ شيئًا هل مسعت من رسول اهللا      : وهو يوصيهم فقالوا  
ومن شاق شاق اهللا    : من مسع مسع اهللا به يوم القيامة، قال       «: يقول

إن أول مـا يـننت مـن    : أوصنا، فقال: عليه يوم القيامة، فقالوا   
طيبا فليفعل، ومـن     اإلنسان بطنه، فمن استطاع أن ال يأكل إال       

ستطاع أن ال حيال بينه وبني اجلنة مبلء كـف مـن دم هراقـه            ا
  .)٢(»فليفعل

ألن يأخذ أحدكم «: قال رسول اهللا :  قالعن أيب هريرة  
حبله مث يغدو إىل اجلبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خري لـه            

  .)٣(»من أن يسأل الناس
والذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحـدكم حبلـه         «: وقال  

بل فيحتطب مث يأيت به حيمله على ظهره، فيبيعـه          فيذهب إىل اجل  
فيأكل خري له من أن يسأل الناس، وألن يأخذ ترابا فيجعله يف فيه     

  .)٤(»خري له من أن جيعل يف فيه ما حرم اهللا عليه
: قال: عن عبد اهللا عن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا            

                                     
 ).٢٥٥٣(أخرجه مسلم  )١(
 .كتاب األحكام) ٧١٥٢(أخرجه البخاري  )٢(
 .واللفظ للبخاري) ١٠٤٢(ومسلم ) ١٤٨٠(أخرجه البخاري  )٣(
 ).٧٤٨٢(رواه أمحد وصححه الشيخ أمحد شاكر  )٤(
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فظ أمانـة،   ح: أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا         «
  .)١(»وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة يف طعمه

احلالل بين واحلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات،       «: وقال  
ال يعلمها كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لِعرضه           
ودينه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كراع يرعى حول           

 لكل ملك محى، أال وإن محى       احلمى، ويوشك أن يواقعه، أال وإن     
اهللا تعاىل يف أرضه حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت            
صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كلـه، أال وهـي            

  .)٢(»القلب
كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر         «: وقال  

الناس، وأَِحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جماورة 
من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك متيت          

  .)٣(»القلب
  مثرة الورع يف األمم السابقة
ولذلك أخربنـا   .. .إن العبد جيين مثرة الورع يف الدنيا واآلخرة       

 عن مثرة الورع من خالل قصة من قصص بين إسرائيل اليت            لنيب  ا
اشترى رجل من   «:  بالوحي فقال    حدثت فعالً وعلمها النيب     

                                     
اين يف صحيح اجلامع رواه أمحد واحلاكم عن ابن عمر وصححه األلب )١(

)٨٧٣.( 
 .أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه )٢(
رواه البيهقي عن أيب هريرة وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  )٣(

)٤٥٨٠.( 
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رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار يف عقاره جرة           
خذ ذهبك مـين، إمنـا      : فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار     

:  وقال الذي له األرض    اشتريت منك األرض، ومل أبتع الذهب،     
إمنا بعتك األرض وما فيها، فتحاكما إىل رجل، فقال الذي حتاكما   

يل جارية،  : أحدمها يل غالم، وقال اآلخر    : ألكما ولد؟ قال  : إليه
أنكحوا الغالم اجلارية، وأنفقـوا علـى أنفـسكما منـه،          : قال

  .)١(»وتصدقوا
  ورع الصديق 

عن .. .األكرب وها هي صفحة ناصعة من ورع صديق األمة       
كان أليب بكر غـالم خيـرج لـه         «: عائشة رضي اهللا عنها قالت    

اخلراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكـل        
أبو بكر ومـا    : أتدري ما هذا؟ فقال   : منه أبو بكر، فقال له الغالم     

كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، وما أُحسن الكهانة،        : هو؟ قال 
ه فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبـو          إال أين خدعت  

  .)٢(»بكر يده فقاء كل شيء يف بطنه
  ورع الفاروق عمر 

 يسطر على جبني التاريخ صفحات مضيئة       وها هو الفاروق    
  .تتألق روعة ومجاالً وإجالالً من الورع

وإليكم مجيعا تلك املشاهد اليت يعجز القلم عن وصفها أو حىت           
                                     

 .أخرجه البخاري ومسلم وأمحد وابن ماجه عن أيب هريرة )١(
 .، مناقب األنصار)٣٨٤٢(أخرجه البخاري  )٢(
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  .عليق عليهاعن جمرد الت
اشـتريت إبـالً    : قال: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما       

وسقتها إىل احلمى، فلما مسنت قدمت ا، فدخل عمـر الـسوق،    
لعبد اهللا بن عمر، فجعـل      : ملن هذه؟ فقيل  : فرأى إبالً مسانا، فقال   

فجئتـه أسـعى،   ! ابن أمري املـؤمنني     .. .يا عبد اهللا بخ بخ    : يقول
إبل أنضاء :  قلت؟ما هذه اإلبل:  قال؟أمري املؤمننيما لك يا    : فقلت

اشتريتها، وبعثت ا إىل احلمى أبتغي ما يبتغي املـسلمون،     ) هزيلة(
اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني     ! ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني      : فقال عمر 

خذ رأس مالك، واجعل الربح يف بيت مال        ! يا عبد اهللا بن عمر      ! 
  .)١(املسلمني

أنفق عمر بن اخلطاب يف حجة حجها مثانني : جمهد قالوعن 
مث جعل : درمهًا من املدينة إىل مكة، ومن مكة إىل املدينة، قال

ما أخلقنا أن نكون : يتأسف، ويضرب بيده على األخرى، ويقول
  .)٢(قد أسرفنا يف مال اهللا تعاىل

ملا ورد عمر الشام، صنع له طعام مل ير قبله : وعن قتادة قال
هذا لنا، فما لفقراء املسلمني، الذين باتوا ال : ه فلما أويت به قالمثل

هلم : يشبعون من خبز الشعري ؟ فقال خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
إن كان حظنا يف هذا ويذهب : اجلنة، فاغرورقت عيناه، فقال
  .أولئك باجلنة لقد بانوا بونا بعيدا
                                     

 ).٢٩٢: ص(رضي اهللا عنه أخبار عمر  )١(
 .بسند صحيح) ٤/١٦١(أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة  )٢(
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ي اهللا عنه خرج وعن الرباء بن معرور أن عمر بن اخلطاب رض
 -يوما حىت أتى املنرب وقد كان اشتكى شكوى له فنعت له العسل 

إن أذنتم يل فيها :  ويف بيت املال عكة عسل فقال-وصوفه له 
  .)١(أخذا، وإال فهي علي حرام

  أبو الدرداء 
: كان أليب الدرداء مجل يقال له«: عن معاوية بن قرة قال
ال حتمل عليه إال طاقته، :  رجل؛ قالالدمون، فكان إذا استعاره منه

يا دمون ال ختاصمين عند ريب، فإين مل : فلما كان عند املوت؛ قال
  .)٢(»أكن أمحل عليك إال ما كنت تطيق

  عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
  !ما رأيت رجالً أورع من ابن عمر : قال طاوس

إين : رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة فقلت له: عن قزعة، قال
قد أتيتك بثوب لني مما يصنع خبراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، 

ال، إنه من قطن، : أحرير هذا ؟ قلت: أرنيه، فلمسه، وقال: قال
إين أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون خمتاالً فخورا، واهللا ال : قال

  .)٣(حيب كل خمتال فخور
  أبو بكرة الثقفي 

ل خشبا، فطلبه زياد، جلب رج: عن احلكم بن األعرج قال
فلم : فأىب أن يبيعه، فغصبه إياه، وبىن صفة مسجد البصرة، قال

                                     
 ).٣/٢٠٩(الطبقات البن سعد  )١(
 ).١١٠: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(
 ).٣/٢٣٣(سري أعالم النبالء  )٣(
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  .)١(يصل أبو بكرة فها حىت قُلعت
  سعدي بن جبري رمحه اهللا

ملا جيء بسعيد بن جبري وطلـق بـن حبيـب           : قال األعمش 
جاء بكم شرطي مـن     : وأصحاما، دخلت عليهم السجن، فقلت    

فمن : فقال سعيد! ؟وه وألقيتموه يف الربيةمكة إىل القتل، أفال كتفتم  
   !)٢(كان يسقيه املاء إذا عطش

  حممد بن سريين رمحه اهللا
لو كنت متمنيا لتمنيت فقه احلسن وورع       : قال العالء بن زياد   

  .ابن سريين، وصواب مطرف، وصالة مسلم بن يسار
من سره أن ينظر إىل أعلم رجل : وعن بكر بن عبد اهللا قال

 زمانه؛ فلينظر إىل احلسن، فما أدركنا أعلم منه، ومن أدركناه يف
سره أن ينظر إىل أورع رجل أدركناه يف زمانه؛ فلينظر إىل ابن 

  .سريين، إنه ليدع بعض احلالل تأمثًا
ما رأيت رجالً أفقه يف ورعه، وال أورع يف فقهه : وقال مورق

  .من حممد أي ابن سريين
  عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

: إلمام أمحد عن عبد اهللا بن راشد صاحب الطيب قال         أخرج ا 
أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخفاء من بيت            

  .)٣(إمنا ينتفع برحيه: املال، فأمسك على أنفه، وقال
                                     

 ).٣٢٠/ ١٧(تاريخ ابن عساكر  )١(
 ).٤/٣٤٠(السري  )٢(
 ).٢٥: ص(الورع ألمحد  )٣(
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  اإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا
استعرت قلما بأرض : قال يل ابن املبارك: قال احلسن بن عرفة

نظرت فإذا هو ) مرو(فذهبت على أن أرده، فلما قدمت الشام، 
  .)١(معي، فرجعت إىل الشام حىت رددته على صاحبه

: ملا احتضر ابن املبارك يف السفر قال: قال احلسن بن الربيع
أشتهي سويقًا، فلم جنده إال عند رجل كان يعمل للسلطان، وكان 

ه، فمات ومل دعو: معنا يف السفينة، فذكرنا ذلك لعبد اهللا، فقال
  .يشربه

  حممد بن واسع رمحه اهللا
رأيت حممد بن واسع يبيع محارا بـسوق    : قال الربيع اليحمدي  

  .)٢(لو رضيته مل أبعه:  قال؟أترضاه يل: بلخ، فقال له رجل
  بشر احلايف رمحه اهللا

 ؟من أين تأكل: كان بشر احلايف رمحه اهللا من الورعني، فقيل له
ن ليس من يأكل وهو يبكي كمن من حيث تأكلون، ولك: فقال

يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من : يأكل وهو يضحك، وقال
  .)٣(وهكذا كانوا حيترزون من الشبهات.. .لقمة

  اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا
  .حىت يف سجنه.. .كان رمحه اهللا ال يأخذ من اخللفاء شيئًا

مـا  ولقد صرب رمحه اهللا على مقدار ربع سويق مخسة عشرة يو          
                                     

 ).٨/٣٩٥(ري الس )١(
 ).١٠٦: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(
 ).٢/١٠٤(إحياء علوم الدين  )٣(
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مبعسكر املتوكل، يعتصم بذلك حىت أتته النفقة مـن بغـداد، وال            
  .)١(يذوق من مائدة املتوكل

: ولقد دفع املأمون إىل إسحاق بن موسى األنصاري ماالً، وقال         
اقسمه على أصحاب احلديث، فإم ضعفاء؛ فما بقي أحد منهم إال           

  .)٢(أخذ، إال أمحد ابن حنبل، فإنه أىب
  كالم من ذهب

 الورع كله يف    وقد مجع النيب    : إلمام ابن القيم رمحه اهللا    قال ا 
 »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيـه        «: كلمة واحدة، فقال  

فهذا يعم الترك ملا ال يعين، من الكـالم، والنظـر، واالسـتمتاع،         
والبطش، واملشي، والفكر، وسائر احلركات الظاهرة والباطنة، فهذه     

  .الكلمة شافية يف الورع
إنكم لتغفلون عن أفـضل     : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     و

  .العبادة، هو الورع
من كان يعقل ما     ما أردك من أدرك إال    : وقال إبراهيم بن أدهم   

  .يدخل جوفه
: البقـرة [ يؤِتي الِْحكْمةَ من يشاُء: وقال احلسن يف قوله تعاىل 

  .الورع: ، قال]٢٦٩
 احلسن وهو متكئ على     دخلت على : وعن معاوية بن قرة قال    

:  قـال  ؟يا أبا سعيد، أي األعمال أحـب إىل اهللا        : سريره، فقلت 
                                     

 ).٥٠: ص(الورع ألمحد  )١(
 ).٣٢٧: ص(مناقب اإلمام أمحد  )٢(
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:  قال ؟فأي الصوم أفضل  : الصالة يف جوف الليل والناس نيام، قلت      
أنفسها عند أهلها   :  قال ؟فأي الرقاب أفضل  : يف يوم صائف، قلت   
  .ذاك رأسا ألمر كله:  قال؟فما تقول يف الورع: وأغالها مثنا، قلت

لو صليتم «: قال عيسى ابن مرمي : عن أرطأة بن املنذر قالو
حىت تصريوا مثل احلنايا، وصمتم حىت تكونوا أمثال األوتاد، وجرى 
من أعينكم الدموع أمثال األار، ما أدركتم ما عند اهللا إال بورع 

  .»صادق
: جاء رجل إىل العمري، فقال: وقال أبو إمساعيل املؤدب

زنة هذه من الورع يدخل : األرض، فقالعظين، فأخذ حصاة من 
كما حتب : زدين، قال: قلبك؛ خري لك من صالة أهل األرض، قال

  .أن يكون اهللا لك غدا فكن له اليوم
لو أعلم موضع درهم من حالل من : وقال يونس بن عبيد

جتارة الشتريت به دقيقًا، مث عجنته، مث جففته، مث دققته، أداوي به 
  .املرضى

أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم : كوقال الضحا
لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إال : وقال.. .يتعلمون الكالم

  .)١(الورع
من مل يكن له حلم يضبط به جهله، : وقال خالد بن معدان

وورع حيجزه عما حرم اهللا عليه، وحسن صحابة عمن يصحبه، فال 
  .)٢(حاجة هللا فيه

                                     
 ).١/٢١(مدارج السالكني  )١(
 ).١١٧: ص(الورع البن أيب الدنيا  )٢(



 -٢٤-

ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يكون فيه    : وقال سهل التستري  
أداء الفرائض بالسنة، وأكل احلالل بالورع، واجتناب       : أربع خصال 

  .النهي من الظاهر والباطن والصرب على ذلك إىل املوت
من أكل احلرام عصت جوارحه شـاء أم     : وقال سهل رمحه اهللا   

وارحـه،  أىب، علم أو مل يعلم، ومن كانت طعمته حالالً أطاعته ج          
  .ووفقت للخريات
مثقال ذرة من الورع خري من ألف مثقال مـن          : وقال احلسن 
  .الصوم والصالة

  .جلساء اهللا غدا أهل الورع: وقال أبو هريرة
كنا ندع سبعني بابا من احلالل خمافة أن        : وقال بعض الصحابة  
  .نقع يف باب من احلرام

 خيفـف اهللا  عليك بالورع«: قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل  
حسابك، ودع ما يريبك إال ما ال يريبك، وادفع الـشك بـاليقني     

  .»يسلم دينك
ال يعجبـك   «: قال حبيب يعين ابن أيب ثابت رمحه اهللا تعـاىل         

كثرة صالة امرئ وال صيامه ولكن انظروا إىل ورعه فإن كان ورعا            
  .»مع ما رزقه اهللا من العبادة فهو عبد هللا حقا

  .»زينة العلم الورع واحللم«:  اهللا تعاىلقال الشافعي رمحه
  من مثرات الورع

: إن مثرات الورع كثرية ولكن حسبنا أن نقف علـى بعـضها     
فالورع من أعظم أسباب البعد عن احلرام ومن مث فهو من أسـباب           

العبـد بـل    وهو من أسباب زيادة اإلميان يف قلب     .. .إجابة الدعاء 



 -٢٥-

.. .در وطمأنينة القلـب   وهو من أسباب راحة البال وانشراح الص      
وإذا شاع هذا اخللق اجلليل يف أي جمتمع فإنه يكون سببا يف طهارة             

وأعظم مثرة من مثرات الورع أن صاحبه يفـوز      .. .اتمع وصالحه 
  .مبحبة اهللا جل وعال وحمبة الناس من حوله

فأسأل اهللا جل وعال أن يرزقنا الورع، وأن حيشرنا يف زمـرة            
إنـه ويل ذلـك     .. . يف جنته  ا صحبة النيب    أهل الورع، وأن يزقن   

  .والقادر عليه
  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  إىل عفو الرحيم الغفار وكتبه الفقري
  حممود املصري

    )أبو عمار(


